Årsberetning for Lundtofte Medborgerhus`s Venner 2017.

1. Foreningen hører under Folkeoplysningsloven, og blev dannet på stiftende
generalforsamling 17.6.2009.
Vi har ca. 100 medlemmer.
Man skal være medlem af foreningen for at benytte sig af foreningens tilbud.
Det koster 100 kr om året, og betalingen følger kalenderåret.
Vi har løbende faste aktiviteter i husets værksteder. Croquis, lercroquis,
maleværksted, tekstilværksted, kreativ cafe, glasværksted, smykkeværksted,
madklub, læsekreds, skriveværksted, træværksted, IT værksted, musikgruppe.
Hver gruppe har en tovholder.
Vi har løbende udstillinger i cafeområdet. I årets løb har vi haft
maleriudstilling af Jens Vidkjær, Henning Smed og Judy Hass.
Endvidere har vi udstilling i glasmontrerne af glasværkstedet, træværkstedet
samt tekstilværkstedet.
Vi har haft 3 større arrangementer i 2017.
5.2.2017 havde vi besøg af Cirkus 3, som optrådte for en fuld gymnastiksal af
mange børn og voksne fra lokalområdet.
18.3.2017 havde vi besøg af Nobels Swingtet, som spillede jazz for en fyldt
cafe.
16.9.2017 havde vi i samarbejde med Lyngby Tårbæks stadsarkiv et
arrangement i anledning af Golden Days i Københavnsområdet. Temaet var
lys og luft ved udflytningen fra byen i 1950 erne.
Der var kaffe og marmorkage, foredrag af beboere fra Lundtoftparken og det
gamle Lundtofte, som berettede om en barndom i 50 erne.
Endvidere rundvisning ved stadsarkivaren i Lundtofteparken, samt i det gamle
Lundtofte.
Der var stor tilslutning til arrangementet.
Projekt Liv i Lundtofte med den kommende overflytning til Lundtofte skole
har ligget stille i året der er gået. Så intet nyt. Diskussionen har primært drejet
sig om totalplanlægningen af ny og tilbygning i selve Lundtofteområdet.

I juni 2017 havde vi et kedeligt indbrud i Medborgerhuset. Dels med hærværk
på døre og en del inventar, samt med tyveri, som dels gik ud over vores
musikgruppe, samt IT gruppen.
Politiet er i skrivende stund i gang med opklaringen.
Vi har i årets løb haft mange henvendelser fra forskellige grupper, som ønsker
at bruge huset. Nogle har vi kunnet imødekomme, og andre måttet afvise.
Andre igen har selv trukket sig.
Vi har endvidere en del, som søger på vores hjemmeside
www.lundtoftemedborgerhus.dk
Vi har i årets løb fået nye brugere af Medborgerhuset, idet klubben har fået
lov til at bruge huset nogle dage/aftener til de unge. De har som
udgangspunkt fået lov til at indrette halvdelen af cafeområdet, og har således
sat deres præg på huset. Der har været en del indkøringsvanskeligheder, men
vi arbejder på, at alle skal kunne være der. Der vil jo ofte være flere brugere af
huset samtidigt. Både i salen, værkstederne og i cafeen.
Bestyrelsen har haft et antal bestyrelsesmøder, har klaret en del ved de
daglige møder, samt haft en julefrokost.
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Judy Hass, formand.

